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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 20 QUESTÕES 

 

1. Segundo a Teoria do Desenvolvimento de Piaget, incorporação de elementos do meio de forma a integrarem as 
estruturas do sujeito é o conceito de: 

a. Acomodação 
b. Assimilação 

c. Modificação 

d. Explicação 
 

2. Libertação do pensamento em relação ao concreto e atual, situando o real num conjunto de transformações 

possíveis são os fundamentos teóricos de Piaget para: 
a. Inteligência sensoriomotora. 

b. Inteligência operatória concreta. 
c. Inteligência operatória formal. 

d. Inteligência perspectiva. 
 

3. O sono de repouso pleno, tônus muscular e atividade motora baixa, pálpebras fechadas e olhos parados, 

respiração regular é o tipo de sono do bebê classificado como: 
a. Sono REM 

b. Sono periódico 
c. Inatividade alerta 

d. Sono NREM 

 

4. Das características da Anorexia Nervosa, é incorreto o que se afirma em: 

a. Caracteriza-se por perda de peso intensa à custa de dietas rígidas auto-impostas em busca desenfreada 
da magreza. 

b. Observa-se distorção da imagem corporal e amenorréia. 

c. A baixa auto-estima bem como a distorção da imagem corporal são os principais componentes que 
reforçam a busca de um emagrecimento incessante. 

d. Observa-se ingestão de alimentos de uma maneira muito rápida e com a sensação de perda de controle. 
 

5. De maneira geral, podemos afirmar que as pacientes com Bulimia Nervosa apresentam uma autoestima: 

a. Flutuante 
b. Alta 

c. Baixa 
d. Ausente 

 

6. “Na concepção construtivista, os significados são construídos obedecendo às regras do processamento conceitual 
(______________________) e do processamento vivencial (________________).” 

 
Completa corretamente as lacunas do texto a alternativa: 

a. Pensamento; emoções. 

b. Emoções; pensamento. 
c. Conforto; desconforto. 

d. Desconforto; conforto. 
 

7. As diferentes abordagens psicoterápicas estruturadas nos pacientes com Transtorno Bipolar têm por objetivos, 

exceto: 
a. Diminuir o tempo de remissão da doença. 

b. Aumentar a adesão ao tratamento medicamentoso. 
c. Lidar com fatores de estresse. 

d. Melhorar as habilidades de comunicação e resolução de problemas destes pacientes. 
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8. Uma vez que todos os antipsicóticos reduzem o limiar convulsivante, recomenda-se a revisão da história de 
convulsões nos candidatos a uso, especialmente de: 

a. Haloperidol 

b. Carbamazepina 
c. Clozapina 

d. Periciazina 
 

9. A ginecomastia ocorre mais frequentemente com os neurolépticos de alta potência, especialmente em associação 

com: 
a. Fluoxetina 

b. Amitrptilina 
c. Periciazina 

d. Carbamazepina 

 
10. Alucinações e delírios são frequentemente observados em algum momento durante o curso da esquizofrenia. As 

alucinações mais frequentemente observadas são as: 
a. Auditivas 

b. Visuais 
c. Olfativas 

d. Táteis 

 
11. Os distúrbios do comportamento na esquizofrenia incluem comportamento grosseiramente desordenado e 

comportamento: 
a. Histriônico 

b. Catatônico 

c. Antissocial 
d. Dependente 

12. “________________________ é a capacidade de receber o sentido, de fazer algo com ele e de produzir sentido, 
dar sentido, fazer com que cada vez seja um sentido novo.” Completa corretamente a lacuna do texto a 

alternativa: 
a. Identidade 

b. Personalidade 

c. Subjetividade 
d. Subconjunto 

 
13. Os principais efeitos colaterais do lítio são: distúrbios gastrointestinais, tremores e hipotireoidismo sub-clínico. 

Devem ser monitorados seus níveis séricos (devem estar em 0,6 a 1,2 mEg/L ) devido ao risco de intoxicação. 

Deve ser evitado em pacientes com: 
a. Insuficiência cardíaca 

b. Insuficiência renal 
c. Vasculopatias 

d. Distúrbios neurológicos 

 
14. O Ego é a soma total dos pensamentos, ideias, sentimentos, lembranças e percepções sensoriais. É a parte mais 

superficial do indivíduo (da Psique), a qual tem por funções: 
a. A comprovação da percepção e da existência. 

b. A comprovação da moralidade e da imoralidade. 
c. A comprovação da memória e dos registros. 

d. A comprovação da realidade e a aceitação. 

 
15. Winnicott privilegiou o papel do ambiente na constituição da subjetividade e destacou as figuras do trauma, da 

regressão à dependência e do jogo no manejo clínico. Além disso, ele tratava pacientes cuja configuração 
subjetiva se afastava das: 

a. Histerias crônicas 

b. Neuroses clássicas 
c. Psicoses clássicas 

d. Perversões 
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16. Com relação à estrutura da Psique descrita pro Freud, leia as afirmativas e assinale a alternativa correta: 
 

I. O Consciente corresponde à dimensão racional da Psique. Ao nível do Consciente tomamos conhecimento 
da realidade exterior e, também, dos nossos conteúdos mentais não recalcados ao nível do inconsciente. 

II. O Inconsciente é, então, a mais importante instância da Psique, e a mais vasta. É aí que está a chave 
para a interpretação do sentido de todos os nossos comportamentos e, em geral, da nossa vida psíquica. 

 

a. Somente a afirmativa I está correta. 

b. Somente a afirmativa II está correta. 
c. As afirmativas I e II estão corretas. 

d. As afirmativas I e II estão incorretas. 
 

 
17. “____________________________ é um Método Estético surgido no começo dos anos 70 no Brasil, que utiliza 

Exercícios, Jogos e Técnicas Teatrais com o objetivo de desmecanizar fisicamente e intelectualmente seus 

praticantes, ao mesmo tempo em que democratiza o teatro.” 
Completa corretamente a lacuna do texto a alternativa: 

a. Teatro do oprimido 
b. Teatro comportamental 

c. Teatro do inibido 

d. Teatro das influências 
 

18. O estudo do psiquismo pré-natal é de suma importância tanto para a psicologia evolutiva quanto para a 
psicanálise, pois elucida padrões de comportamentos psicoafetivoemocional subsidiando a compreensão das 

organizações psicopatológicas. É interessante pensar que em alguns partos, principalmente, os que não são a 
termo é encontrado mecônio no líquido amniótico. Freud, em 1884, respondeu a essa indagação afirmando que: 

a. A criança “está assustada”. 

b. A criança “está admirada”. 
c. A criança “está indagada”. 

d. A criança “está perturbada”. 
 

19. O paciente com depressão bipolar pode chegar ao consultório em três momentos: 

 

I. Portadores de transtorno bipolar I ou II que já se encontram em tratamento de manutenção com 

estabilizadores de humor e que apresentam uma recorrência de um episódio depressivo. 

II. Pacientes que nunca tomaram estabilizador de humor, mas que se apresentam pela primeira vez no 

médico em um episódio depressivo, onde se consegue identificar a presença de um transtorno bipolar 

pela história prévia de episódios maníacos, hipomaníacos, ou mistos. 

III. Pacientes previamente diagnosticados e tratados como portadores de transtorno depressivo recorrente. 

 

a. Somente os itens I e II estão corretos. 

b. Somente os itens I e III estão corretos. 
c. Somente os itens II e III estão corretos. 

d. Todos os itens estão corretos. 
 

20. Temperamento é o nome dado aos modos de reação individual ao ambiente, que parecem ser consistentes entre 
situações e estáveis no decorrer do tempo. De acordo com o temperamento, podem-se classificar as crianças, 

especialmente os bebês. 

Com relação à classificação do temperamento dos bebês, responda verdadeiro (V) ou falso (F): 
 

(__) Bebês Fáceis: são alegres, apresentam funções biológicas regulares, se adaptam prontamente a novas 

circunstâncias. 

(__) Bebês Passivos: apresentam funções biológicas irregulares, são irritáveis e frequentemente reagem 

intensa e negativamente a novas situações.  

(__) Bebês Difíceis: têm nível de atividade baixa e suas reações são tipicamente brandas, tendem a se afastar 

de situações novas, mas de maneira lenta e requerem mais tempo para se adaptar a mudanças. 
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      Assinale a alternativa que traz a sequência de preenchimento correta: 

a. V – V – V 

b. F – V – V 

c. V – F – F 
d. F – V – F 

 
 

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES – 05 QUESTÕES 

 

21. Para analisar a admissibilidade do processo de impedimento da atual Presidente da República Federativa do Brasil, 

os trabalhos na Câmara dos Deputados foram dirigidos por: 

a. Lula 

b. Eduardo Cunha 

c. Renan Calheiros 

d. Eduardo Arantes 

 

22. Dengue, chikungunya e zika são três doenças infecciosas e que atualmente causam muita preocupação às 

autoridades. Com relação a elas, assinale a alternativa incorreta:  

a. A dengue é transmitida pelo mosquito “Aedes aegypti” 

b. A chikungunyaé transmitida pelo mosquito “Aedes aegypti” 

c. A zika é transmitida pelo mosquito “Aedes aegypti” 

d. As três doenças são transmitidas por águas paradas. 

 

23. Assinale a alternativa que não corresponde ao Município de Bom Retiro: 

a. A região de Bom Retiro possui as maiores elevações do extremo sul do Brasil, pois dos cinco pontos 

culminantes de Santa Catarina, três estão dentro do território bomretirense. 

b. O Concurso Cultural, História, Causa e Lendas – 93 anos de Bom Retiro, teve como objetivo o resgate do 

passado destes aspectos. 

c. O Moto Trilha – 93 anos de Bom Retiro/SC, contou com um percurso de aproximadamente 40 km, 

percorrendo as estradas vicinais do município. 

d. Em comemoração aos 93 anos de emancipação de Bom Retiro, foi realizado o 4º Pedal Bom Retiro, 

partindo do centro da cidade, indo para o interior do município e retornando à cidade. 

 

24. De acordo com MICROSOFT (2016), computadores são máquinas que executam tarefas ou cálculos de acordo 

com um conjunto de instruções (os chamados programas). Os primeiros computadores totalmente eletrônicos, 

lançados na década de 40, eram máquinas enormes que exigiam equipes inteiras para funcionar. Comparados a 

essas máquinas de antigamente, os computadores atuais são impressionantes. Não só estão milhares de vezes 

mais rápidos, como podem caber na mesa, no colo ou até no bolso. 

Os computadores funcionam com base em uma interação entre HARDWARE e SOFTWARE. Em uma definição 

breve, podemos dizer que Hardware é a parte física do computador, já o Software são as instruções programadas 

que dizem ao computador o que fazer. 

 

     Sendo assim, analise os termos abaixo: 

TECLADO – SISTEMA OPERACIONAL – MOUSE – IMPRESSORA – EDITOR DE TEXTO 

 

    Considerando os termos citados acima, podemos classificá-los, de acordo com ordem, em: 

a. Hardware – Software – Hardware – Software – Hardware 

b. Software – Hardware – Software – Software – Hardware 

c. Hardware – Software – Hardware – Hardware – Software 

d. Software – Hardware – Software – Hardware – Software 
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25. Considere as afirmações abaixo: 

 

I. A Internet é conhecida como a rede mundial de computadores, e pode ser acessada através de 

computadores, tablets, smartphones e até dispositivos como televisores. 

II. São exemplos de navegadores para Internet: Mozilla Firefox, Google Chrome e Internet Explorer. 

III. Email é abreviatura de electronic mail, e é uma forma conveniente de se comunicar com outras pessoas 

através da Internet. 

IV. Através de uma mensagem de email, é possível enviar praticamente qualquer tipo de arquivo, inclusive 

documentos, imagens e arquivos de música. 

 

     Assinale a alternativa correta: 

a. Somente as afirmações I e II estão corretas. 

b. Apenas a afirmação IV é falsa. 

c. Todas as afirmações estão corretas. 

d. Todas as afirmações são falsas. 

 

 

PORTUGUÊS E MATEMÁTICA – 15 QUESTÕES 

 

26. O emprego do hífen está incorreto em: 

a. Gabriela feriu o ante-braço na queda.   

b. A doença o tornou dependente de anti-inflamatórios. 

c. O coronel odiava comida requentada no micro-ondas. 

d. Era mais uma militante pró-democracia. 

 

27. Há um erro de concordância em: 

a. A alegria dele são as crianças. 

b. Faz dois anos que ninguém resolve o problema 

c. Tristeza é necessário. 

d. Não existe sonhos impossíveis. 

 

28. Deveria ter sido escrito com X e não com CH:  

a. Chaga – Chalé 

b. Chícara – Chingar 

c. Chacinar – Chacota 

d. Chafariz – Chafurdar 

 

29. Os itens abaixo correspondem respectivamente a: 

I. Situa um acontecimento no tempo; 

II. Relaciona uma palavra a outra. 

 

a. Interjeição e pronome 

b. Substantivo e artigo 

c. Verbo e preposição 

d. Advérbio e conjunção 
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30. Qual a figura de linguagem empregada na frase abaixo? 

“Estão destruindo o verde do nosso país”. 

 

a. Metonímia 

b. Metáfora 

c. Hipérbole 

d. Pleonasmo 

 

31. Na frase abaixo o sujeito é: 

Não encontrei ninguém lá, Carla. 

a. Dulce 

b. Simples 

c. Oculto 

d. Indeterminado 

 

32. “Despedindo-se de todos, deu seu último suspiro”. Nesta frase podemos dizer que ocorre: 

a. Personificação 

b. Ironia 

c. Prosopopeia 

d. Eufemismo 

 

33. Marque somente artigos: 

a. Boneca – Sol 

b. Meu – Este 

c. A – Uns 

d. Falante – Maravilhoso 

 

34. O gráfico abaixo representa qual função? 

 
 

a. 2x² 

b. 3x+2 

c. 5x + 3 

d. x² + 2 

 

35. Quantos anagramas tem a palavra PROVAR? 

a. 36 

b. 360 

c. 720 

d. 840  
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36. O aumento salarial é proporcional ao salário ganho. Se uma pessoa que tem seu salário de R$ 2.800,00 terá R$ 

252,00 de aumento. Qual será o aumento de alguém que tem salário de R$ 3.600,00? 

a. R$ 290,00 

b. R$ 298,00 

c. R$ 312,00 

d. R$ 324,00 

 

37. Quais são os valores de x, y e z respectivamente, no sistema linear a seguir? 

 

2𝑥 + 3𝑦 + 𝑧 =  −1
−𝑥 + 3𝑦 − 𝑧 = 10
𝑥 + 2𝑦 + 𝑧 = 0

  

a. 3, 2 e 1 

b. 3, -2 e -1 

c. -3, 2 e -1 

d. -3, -2 e -1 

 

38. Considere uma sala de aula com 25 meninas e 18 meninos. Será escolhido um aluno. Qual a probabilidade de ser 

escolhida uma menina? 

a. 53,45% 

b. 55,74% 

c. 56,27% 

d. 58,13% 

 

39. Qual o determinante da matriz abaixo? 
−1 −2 3
4 −5 6
7 −8 9

 

a. -1 

b. 4 

c. -6 

d. -8 

 

40. Qual os possíveis valores para x na seguinte equação? 

2x² + 3x = 9 

 

a. 
3

2
 e -3  

 

b. 
4

3
 e 0 

 

c. 
5

4
 e 

2

5
 

 

d. −
4

3
 e −

5

4
 

 

DESTAQUE AQUI 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

 


